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Assunto: {Participação como membro
na 10ª reunião do Comitê Diretor do
Comitê de Compartilhamento de
Conhecimentos
e
Serviços
de
Conhecimento da INTOSAI, organizado
pela EFS da Uganda, em Kampala, de 20
a 22 de agosto de 2018}
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente a participação da servidora Paula
Hebling Dutra, do secretariado do Comitê de Normas Profissionais da INTOSAI (PSC, em
inglês) pelo TCU, como membro do Comitê Diretor do Comitê de Compartilhamento de
Conhecimentos e Serviços de Conhecimento da INTOSAI (KSC, em inglês). A 10ª reunião
anual do Comitê Diretivo do KSC reúne os comitês da INTOSAI e os grupos de trabalho do
KSC para acompanhar os resultados dos trabalhos realizados no ano, além de discutir desafios
e estratégias para o próximo ano.
RELATO
2.
Como presidência do PSC, o TCU é membro do Comitê Diretivo do KSC. A
representação nos Comitês Diretivos é importante para se garantir atuação conjunta e
coordenada dos Comitês da INTOSAI, de maneira a facilitar a implementação do plano
estratégico da INTOSAI. A 10ª reunião anual do Comitê Diretivo do KSC considerou o
andamento das ações do Comitê e seus grupos de trabalho. O PSC foi convidado a apresentar
suas principais atividades no último ano. Foi apresentado o andamento dos projetos de
desenvolvimento de novas normas, o processo de migração e implementação do novo Quadro
de Pronunciamentos Profissionais da INTOSAI (IFPP, em inglês), a proposta de instalação de
uma estrutura de pessoal permanente para apoiar as atividades de elaboração de normas na
INTOSAI, as novas instituições externas parceiras do PSC e os planos para reestruturação da
página na internet das normas profissionais da INTOSAI.
3.
Uma segunda apresentação, representando os demais Comitês da INTOSAI, focou-se
nas atividades de colaboração entre os três Comitês finalísticos da organização. Foi ressaltada
a prioridade transversal do Plano Estratégico da INTOSAI que diz que a organização deve
garantir o desenvolvimento efetivo e a coordenação entre as atividades de elaboração de
normas, de desenvolvimento de capacidades e de compartilhamento de conhecimentos para
apoias as EFS e melhor o seu desempenho e efetividade. Foi apresentado resultados
importantes desta cooperação, entre eles a definição de um processo de qualidade para
produtos da INTOSAI que se encontram fora do quadro de normas profissionais e a
consolidação do entendimento em relação a data de entrada em vigor de novas normas no
quadro e definição de um novo formato de relatório para o Conselho Diretivo, focado em
objetivos.
4.

Finalmente, o PSC também foi requisitado a expor e tirar dúvidas dos participantes
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quanto ao processo de desenvolvimento do novo Plano de Desenvolvimento Estratégico do
IFPP (SDP, na sigla em inglês). O processo atualmente se encontra em fase de ampla
consulta, e os grupos de trabalho do KSC são importantes atores no processo, por isso os
esclarecimentos prestados foram considerados significativos para garantir uma participação
mais efetiva no processo de consulta.
5.
Outro item importante discutido na reunião foi a minuta de documento sobre
Princípios para EFS com função jurisdicional, elaborada por um grupo liderado pela França (e
do qual o TCU faz parte). O conteúdo do documento não foi discutido, mas sim o seu
processo de aprovação e classificação. Nesta ocasião as muitas dúvidas dos participantes em
relação ao Devido Processo da INTOSAI para elaboração de normas foram esclarecidas e as
mudanças nas responsabilidades dos atores da INTOSAI neste processo explicadas.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
6.
A presença da representação institucional do PSC na reunião foi importante para
divulgar as iniciativas do PSC aos integrantes dos KSC, esclarecer dúvidas em relação a
processos sob responsabilidade do PSC de importantes atores, diga-se, os grupos de trabalho
do KSC, promover os novos processos de trabalho na elaboração de normas da INTOSAI,
explicando mudanças significativas com impacto para estes atores, fortalecer a cooperação
entre os Comitês finalísticos da INTOSAI e difundir o novo quadro de normas profissionais
da INTOSAI.
:
Serint, em 03 de Setembro de 2018.
Paula Hebling Dutra
AUFC – Mat. 8421-2
(Assinado eletronicamente)
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